Beste ouders,
We zeggen het met bloemen in deze lesbrief. Bloemen brengen kleur in het leven. En we
kunnen van bloemen zelfs limonade maken! Bijen smullen van de nectar in de bloemen.
En zij zorgen dat er vruchten groeien aan de bloemen, die wij dan weer opeten.
We delen via een aantal lessen graag tips om samen met uw kind aan de slag te gaan met
het thema bloemen.
•
•
•
•

Schooltuinrubriek: Bloembommen maken
Schooltuinjournaal: Ridderbos Schooltuin, Aemstel Schooltuin
Tips voor buiten: Vlierbloesemlimonade maken
Tips voor binnen: Bloemenschilderij maken

We wensen jullie veel plezier en leerzame ervaringen!
Team Schooltuinen en Natuureducatie in samenwerking met het ANMEC

- schooltuinrubriek -

Bloembommen maken
Bloemen maken zaadjes en uit die zaadjes kun je weer
nieuwe planten met bloemen laten groeien. Hieronder
leer je hoe je bolletjes maakt met zaadjes. Deze bolletjes
of bloembommen kun je neergooien op een plek in jouw
buurt waar je graag bloemen wil laten groeien.

Locatie
Buiten waar je
bloemen kunt vinden
Nodig
• Aarde of tuingrond
• Bloemzaden
• Klei* of water
• Kom
• Water

Leerdoelen
• Je leert bloemzaden verzamelen.
• Je leert bloembommen maken.
• Je leert wat een goede plek is om de bloembommen te planten.

*Let op!
In de meeste klei die je bij
speelgoed- en hobbywinkels
koopt, zitten chemische
middelen. Natuurlijke klei
heeft een witte, grijze,
roodbruine kleur en ruikt een
beetje naar aarde. Kun je geen
goede klei vinden gebruik dan
wat extra water om de ballen
goed plakkerig te maken.

Bekijk het filmpje van de Aemstel Schooltuin.
1. Ga naar buiten naar een plek waar je veel wilde bloemen kunt vinden.
Zoals een berm of een randje in het park.
2. Neem een klein zakje of bakje mee.
3. Ga op zoek naar uitgebloeide bloemen, zoals bijvoorbeeld de pluizenbol
van een paardenbloem (zie foto) of een madeliefje die al bruin gekleurd is.
In uitgebloeide bloemen zitten zaadjes.
4. Pluk de uitgebloeide bloemknoppen.
5. Vul thuis een kom voor de helft met aarde of tuingrond.
6. Haal de bloemknoppen een beetje uit elkaar en gooi ze met een paar
brokjes klei of wat water bij de aarde.
7. Kneed totdat de aarde, het zaad en de klei goed vermengd zijn.
8. Maak van het mengsel 10 tot 15 balletjes zo groot als een stuiterbal.
Laat de balletjes drogen.
9. Als de balletjes droog zijn ga je naar buiten en zoek je een stukje waar nog
geen planten staan en waar je graag bloemen wil laten groeien. Daar gooi
je de bloembommen neer.
10. Wanneer het het juiste weer is, af en toe zon en af en toe regen zul je al
gauw de plantjes zien opkomen.

Extra informatie voor thuis
Klik op het plaatje om het filmpje te zien over Zaadbommen maken van het IVN
Natuureducatie.

Doen

- schooltuinrubriek -

Zelf aardappels kweken (vervolg)
Hoe ziet jouw aardappelplant er nu uit?
Als je hem goed water hebt gegeven komen er al een paar stengels
met groene blaadjes boven de grond. Doe wat extra aarde in de zak
(aanaarden). Zorg ervoor dat alleen de blaadjes en een klein stukje
stengel nog boven de aarde uitsteken. Op die manier weet je zeker
dat de aardappels die onderaan de plant aan het groeien zijn, onder
de aarde blijven. Als de aardappels licht krijgen, voor ze uitgegroeid
zijn worden ze groen en dan kun je ze niet meer eten.

Tomatenplantje (vervolg)
Zie je al kiemplantjes?
Als er een beetje schimmel op de aarde zit, is dat niet erg. Veeg de
schimmel weg en het plantje kan lekker verder groeien.

Schooltuinjournaal
Elke week bezoeken we andere schooltuinen.
Bij de Ridderbos Schooltuin groeien allemaal planten
die meester Rob en juf Isabel niet geplant of gezaaid
hebben. Hoe kan dit? En wat doen ze er aan? Dat zie je
in dit schooltuinjournaal.
Klik op het plaatje voor het filmpje.

Bij de Aemstel Schooltuin is het eindelijk tijd om de
zaadbommen die de leerlingen in Maart gemaakt
hebben te zaaien. Meester Jan legt uit waar je dat het
beste kan doen. En tuinman Gerard is een kooi aan het
bouwen om de maïsplanten te beschermen. Maar tegen
wat? Dat vertelt hij in het schooltuin journaal.
Klik op het plaatje voor het filmpje.

- de natuur buiten -

Vlierbloesemlimonade maken
Halverwege mei begint de vlier te bloeien. Dan komen er witte, zoet ruikende,
bloemetjes aan de vlier. Die bloemetjes, ook wel bloesems genoemd, kun je eten.
Hieronder leer je hoe je er limonade van maakt.
Pluk nooit alle bloesems van een vlier. Als je er een paar laat hangen, groeien uit die
bloesems vlierbessen (in september). En van vlierbessen kun je weer lekkere jam
maken.
Leerdoelen
• Je leert wanneer een vlierstruik bloeit.
• Je leert hoe vlierbloesem er uitziet en ruikt.
• Je leert hoe je vlierbloesem moet plukken.
• Je leert hoe je vlierbloesemlimonade kunt maken.

1. Met een lege zak of tas ga je naar het park of naar een groen stukje in de
buurt. Daar zoek je naar de vlierstruik.
2. De vlier heeft bloesems (bloemetjes) die wit of crèmekleurig zijn. Al die
kleine bloemetjes bij elkaar vormen een scherm (zie foto).
De schermen ruiken zoet.
3. Pluk 25 vlierbloesemschermen*.
*Let op!
Het is belangrijk dat je zeker
4. Was thuis de bloesem.
weet dat je de juiste bloesems
5. Doe de bloesem in een pan.
hebt, dus kijk goed naar de
6. Was de citroenen en snijd ze
foto’s en ruik aan de bloesems
doormidden.
voordat je ze plukt. En kijk
7. Knijp de citroenen uit boven de pan en
ook naar de bladeren. Laat
gooi ook de schil in de pan.
een van je ouders meekijken
8. Kook 1 liter water.
thuis of tijdens het plukken.
9. Giet het hete water voorzichtig bij de
bloesems en citroenen.
10. Doe de deksel op de pan en laat de pan een dag en een nacht(24 uur)
staan.
11. Zet de volgende dag een vergiet op een lege pan. In het vergiet leg je een
schone theedoek.
12. Giet de inhoud van de volle pan voorzichtig in de theedoek.
13. Zet de pan op het fornuis en doe er 1 kilo suiker bij.
14. Breng het bloesemwater aan de kook en laat 10 minuten doorkoken.
15. Laat de siroop afkoelen.
16. Giet de siroop in een lege schone fles. Voor het schenken kun je een
trechter gebruiken of plastic fles op zijn kop zonder bodem (zie foto).
17. Een beetje limo in een glas, water erbij en genieten maar!

Locatie
Park of perkje met vlierstruiken.
Limonade maak je thuis in de
keuken.
Nodig
• Een zakje met 25 zelf geplukte vlierbloesemschermen
• 2 grote pannen met deksel
• Vergiet
• Schone theedoek
• Schone lege fles
• Trechter
• 1 liter kokend water
• 2 citroenen
• 1 kilo suiker

Doen

Extra informatie voor thuis
Mocht je nou geen limonade willen of kunnen maken, je kunt ook
vlierbloesemschermen door pannenkoekenbeslag gooien. Was ze wel
eerst en zorg dat alleen de bloemetjes in het beslag gaan. De takjes
kun je weggooien. De bloesems maken de pannenkoeken net wat
zoeter.

- de natuur binnen -

Bloemenschilderij maken
Bloemen in een vaas blijven meestal maar een week of twee goed. En ook buiten
raken ze uitgebloeid. Wil je mooie bloemen toch bewaren? Leg ze dan te drogen.
Als je ze daarna in een fotolijstje doet, kun je er nog jaren naar kijken.
Ook leuk om cadeau te geven!
Leerdoelen
•
•

Je leert dat er verschillende bloemen in de natuur zijn.
Je leert hoe je bloemen kunt drogen.

Locatie
• Buiten bloemen en
blaadjes plukken
• Binnen schilderij maken
Nodig
• Bloemen (van buiten)
• Oude krant of wc-papier
• Iets zwaars met een platte
kant, bijvoorbeeld een
groot dik boek
• A4-papier
• Kleurpotloden
• Lijm of plakband
• Eventueel fotolijstje

Bloemen drogen
1. Ga buiten op zoek naar bloemen en blaadjes.
2. Sla de krant open en leg 1 tot 5 bloemen op de linkerbladzijde.
Zorg dat de bloemen elkaar niet raken en dat de bloem mooi plat ligt.

Tip!
Neem niet te veel
bloemen mee, want
die zijn eigenlijk voor
de insecten! Grote of
uitgebloeide bloemen
zijn minder geschikt
om te drogen.

3. Sla de bladzijde om en leg weer een paar bloemen op de linkerpagina.
4. Ga door tot al je bloemen tussen de bladzijden zitten.
5. Leg nu iets zwaars op de krant, zodat alles goed platgedrukt wordt,
bijvoorbeeld een groot, dik boek.
6. Leg nu de krant met het boek weg op een droge warme plek, bijvoorbeeld
bovenop de kast. Het liefst met nog meer boeken er bovenop.
7. Nu is het wachten! Laat de bloemen minimaal 1 week, maar het liefst 2
weken drogen.

Bloemenschilderij maken
8. Als de bloemen mooi plat en droog zijn, kun je ze uit de krant halen. Doe
dit héél voorzichtig, want de bloemen zijn nu erg breekbaar!
9. Plak de bloemen op je papier. Maak er een mooi ‘schilderij’ van.
10. Met kleurpotloden en een fotolijstje kun je het nog mooier maken.
Wie wil jij blij maken met jouw bloemenschilderij?

Doen

Extra informatie voor thuis
De stappen worden ook uitgelegd in een filmpje.
Bekijk de tweede manier. Zij gebruiken vloeipapier, wij oude kranten of
wc-papier.

Klik op het plaatje voor de film Je eigen bloemenpers maken.

